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FUSIE STICHTINGEN

Zaaknummer 2009J20409

Heden, zeventien februari tweeduizend tien, verschenen voor mij, Meester ----
Hendrik Jan de Jong, notaris te Schagerbrug, gemeente Zijpe:
1. de heer Jacobus Cornelis Duineveld, geboren te Velsen op drieëntwintig --

maart negentienhonderd eenenzesti g, wonende te Oudkarspel, ----------- ---
Kasteelstraat 1 [postcode 1724 SB], (legitimatie: een geldig Nederlands --
paspoort met nummer NB 61 86816), gehuwd, die bij het verstrekken van
deze volmacht handelt als schriftelijk gevolmachtigde, met de macht van -
substitutie, van: -------
- de heer Erik Heemskerk, geboren te Nieuwveen op drie oktober-------

negentienhonderd negenenzestig, wonende te Alkmaar, Louis
Couperusstraat 88 [postcode 1822LDl, (legitimatie: een geldig
Nederlands rijbewijs met nummer 47115i5300), ten deze handelend -

als gevolmachtigde van de naamloze vennootschap Noorderkwartier
N.V., opgericht op zeventien december negentienhonderd
negenennegentig, gevestigd te Schagen, feitelijk gevestigd te Schagen.
Witte Paal122 fpostcode: 1742 NW], ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel voor
Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer 37087652 en als ------
zodanig bevoegd de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen
op grond van het bepaalde in artikel 13 van de statuten; -----------------

2. de heer Adrianus Jacobus Maria de wit, geboren te zijpe op tweeëntwintig
januari negentienhonderd zesenvijftig, wonende te Castricum, Grutto 17 -
lpostcode 1902 KW], (legitimatie: een geldige identiteitskaart met --------
nummer IE3 57 3 644), gehuwd;
ten deze handelende in hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van de
Stichting: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Kop van
Noord-Holland, opgericht op vij fentwintig mei negentienhonderd
tweeënnegentig, gevestigd te Den Helder, feitelijk gevestigd Sperwerstraat
4,1787 XC Den Helder, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel voor Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer -----
41240896 en als zodanig bevoegd de stichting rechtsgeldig te -------
vertegenwoordigen op grond van het bepaalde in de statuten;---------

3. De heer Henk van Eyk, geboren te Amsterdam op zestien oktober
negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te Wognum, Schouw 12 ---------
fpostcode 1687 TR], (legitimatie: een geldig Nederlands paspoort met ----
nummer NXK6D2HK2), gehuwd; ------------
Íen deze handelende namens de gemeenschappelijke regeling
"werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland", in zij n hoedanigheid als
direkteur van het rechtspersoonlijkteid bezittend openbaar lichaam als ---
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bedoeld in artikel 8 lid I van de Wet gemeenschappelijke regelingen: -----
gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noord
Kennemerland, gevestigd te Alkmaar, feitelijk gevestigd te Alkmaar
Hertog Aalbrechtw eg 32 [postcode 1 823 DL], correspondentieadres : ------
Postbus 9150, Alkmaar [postcode 1800 GD], als vertegenwoordiger van -
het dagelijks bestuur en ter uitvoering van het daartoe genomen besluit van
het algemeen bestuur;
welke gemeenschappelijke regeling op haar beurt enig bestuurder is van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bruynzeel Monta -
Systemen 8.V., opgericht op drieëntwintig december negentienhonderd --
zesennegentig, statutair gevestigd te Alkmaar, feitelijk gevestigd te --------
Heerhugowaard, Edisonstraat 3 fpostcode 1704 RL], ingeschreven in het -
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer
37076919;

Noorderkwartier N.V., Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Kop van ----
Noord-Holland en gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap ------
Noord Kennemerland, allen voornoemd,ten deze handelende als enige -tot ----
vertegenwoordiging bevoegde - bestuurders van de stichting Stichting
Kringloopwinkel Rataplan Heerhugowaard, opgericht op vijftien juni ------
tweeduizend zes, statutair gevestigd te Heerhugowaard, feitelijk gevestigd te -
Heerhugowaard, Marconistraat 16 [postcode 1704 RG], ingeschreven in het --
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer -----
37126059, hiema te noemen: stichting A.; en
Noorderkwartier N.V., Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Kop van ----
Noord-Holland en Bruynzeel Monta Systemen B.V. ten deze handelende als --
enige - tot vertegenwoordiging bevoegde - bestuurders van de stichting ten ----
deze handelende als tot vertegenwoordiging bevoegd respectievehjk ------------
bestuurder, bestuurder en bestuurder van de stichting Stichting Kringloop -:-
Winkel Rataplan, opgericht op negenentwintig maart negentienhonderd ------
tweeëntachtig, statutair gevestigd te Den Helder, feitelijk gevestigd te Den ----
Helder, Nijverheidsweg 3A fpostcode 1785 AA], ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer -----
37051577, hiema te noemen: stichting B. ----------
De comparanten handelend als gemeld verklaarden dat:---------
- de sub A. gemelde stichting werd opgericht bij akte op vijftien juni --------

tweeduizend zes voor mij, notaris, verleden;
de sub B. gemelde stichting werd opgericht op negenentwintig maart -----
negentienhonderd tweeëntachtig, dat statuten van de stichting luiden zoals
deze zijn vastgelegd bij akte van rectificatie op elf december ---------------
negentienhonderd achtennegentig verleden voor een plaatsvervanger van -
Mr Adriaan Marie Schenk, notaris te Den Helder en dat de bij voormelde
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akte vastgestelde statuten geheel zijn gewijzigd bij akten op eenentwintig
mei tweeduizend twee voor mij, notaris, verleden en laatstelijkzljn
gewijzigd bij akte op acht december tweeduizend vier eveneens voor mij,
notaris, verleden;--

- de besturen van voornoemde stichtingen, voomemens zijn over te gaan tot
een juridische fusie als genoemd in titel 7 van boek 2 Burgerlijk Wetboek,
overeenkomstig het na te noemen voorstel tot fusie, blijkens de aan deze -
akte gehechte stukken in hun bestuursvergaderingen van éénentwintig ----
januari tweeduizend negen (21-01-2-2009) hebben besloten om: ------------
conform het voorstel van fusie aldus overeengekomen en ondertekend op
één december tweeduizend negen (01-12-2009), over te gaan tot fusie met
als gevolg dat de beide stichtingen A. en B. ophouden te bestaan en dat het
verïnogen van deze beide stichtingen wordt verkregen door de bij deze ---
akte op te richten verkrijgende stichting "Steunstichting Rataplan ------
Beheer", gevestigd te Schagen; ------------
welke besluiten formeel zijn goedgekeurd en vastgelegd in de genoemde -
bestuursvergaderingen, waarvan de notulen aan deze akte zijn gehecht.----

In de uitgave van het landelijke dagblad Trouw van twaalf december
tweeduizend negen is de terinzagelegging van het voorstel tot fusie, zoals -----
bedoeld in artikel3l4 boek 2vanhet Burgerlijk Wetboek aangekondigd, ------
welke terinzagelegging voor wat betreft de in deze akte genoemde stichtingen
sub A. en B. bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar heeft plaatsgehad. -----
Daarnaast heeft op het vestigingsadres van elk van de vermelde stichtingen ---
terinzagelegging van de in lid i onder b van artikel 314 boek 2 van het ---------
Burgerlijk Wetboek genoemde jaarrekeningen plaats gehad, welke
terinzagelegging op gelijke wljze is aangekondigd als hierboven staand.
Tegen de voorgenomen fusie is geen verzet aangetekend als bedoeld in artikel
316 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De comparanten verklaarden, handelend in gemelde hoedanigheid, bij deze ---
akte de verkrijgende stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten --
vast te stellen: -----
Naam en Zetel
Artikel 1

1. De stichtingdraagt de naam: Steunstichting Rataplan Beheer
2. Zijheefthaar zetel in Schagen
Doel -------
ArtLkel2
1. De stichting tracht

bijdrage te leveren
haar doel onder meer te verwezenlijken door een -------
aan het milieu en de werkgelegenheid onder andere ---

door: -----
a. een structurele plaats in de afualverwijderings- en ------
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verwerkingsstructuur in de regio in te nemen; ------------
b. een goede samenwerking met de gemeentelijke milieudienst na te

streven; ----
c. door een bedrijfsmatige werkwij ze, eÍvoor zorg te dragen dat de ------

continuileit in de verwerking gegarandeerd blijft;
d. het activeren, stimuleren en opzetten van projecten die gericht zijn op

de behoefte bevrediging van de werkzoekende; ----
e. het verlenen van mogelijkheden voor beroepspraktijkvorming in het -

kader van de wet educatie en beroepsonderwijs (WEB);--
f. het scheppen van mens en milieuvriendelijke arbeid
en voorts al hetgeen met het bovenstaande rechtstreeks of zijdelings -------
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:--
a. het (doen laten) exploiteren en in stand houden van kringloopwinkels

waarbinnen op een menswaardige en ecologische werkwijze ----------
samengewerkt wordt:

b. het ((mede) doen laten) exploiteren, beheren en instandhouden dan ---
wel deelnemen in werkgelegenheidsprojecten in het maatschappelijk
verkeer ten behoeve van (arbeids)gehandicapten en andere
werkzoekenden met het oog op het leveren van een hoogwaardig -----
product tegen een betaalbaar tarref;--

c. het aangaan van onderwijs- en culturele projecten waar -------
maatschappelijke behoefte naar is en die tevens levensvatbaar zijn; ---

d. het samenwerken met andere instellingen met een gelijk of ------------
communicerend doel;

e. het (doen) venichten van handelingen die voor het bereiken van het -
doel van de stichting, nuttig, nodig of wenselijk zijn.

f. het ondersteunen in de ruimste zin van het woord van rechtspersonen
die deze doelen nastreven.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Vermogen
Artikel3
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- de inkomsten uit activiteiten die in overeenstemming zijn met de -----
eigen werkfilosofie, zoals recycling en het repareren van duurzame --
goederen;
subsidies en donaties; -----
schenkingen, erfstellingen en legaten;

- alle andere verkrijgingen en baten
2. De stichting houdt niet meer veÍmogen aan dan redelijkerwijs nodig is ----
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voor de continuiteit van de voorziene werkzaamheden voor de -------------
doelstelling

Bestuur---
Artikel4 ----
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste --

drie leden. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in -
de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen ----------
vastgesteld

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in
functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. De functies kunnen ook door één -------
persoon worden vervuld.
Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van
een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende -----------
bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende -----
bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) ------
daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).---------
Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vorïnen de overblijvende
bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig
samengesteld bestuur.
De bestuursleden kan een vergoeding worden toegekend voor hun
werkzaamheden. Zij hebben daamaast recht op vergoeding van de door --
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.-----

Bestuursvergaderingen -----------
Artikel5
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Alkmaar of op een andere

locatie in Noord-Holland, indien alle bestuurders daarmee akkoord gaan. -
Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. -------
vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de ---
voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden ---
daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen
punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een ---
dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan
worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker ------
bevoegd zelf en vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de ---
vereiste formaliteiten. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur ------
hebben de bestuursleden en degenen die daartoe door het bestuur zijn -----
uitgenodigd. ----------

4- De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen
tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet
meegerekend, door middel van oproepingsbrieven

4.

5.

2.

-t.
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5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de

vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden ----

aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de
orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de -
door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van -
vergaderingen niet in acht genomen.--

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid
voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering. --------------

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door -
de secretaris ofdoor één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van
de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en ----
getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris -
hebben gefungeerd

Bestuursbesluiten
Artikel 6
1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien

de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering ----
aanwezig of vertegenwoordigd is. -----------
Een bestuurslid kan zichter vergadering door een ander bestuurslid laten -
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling -
van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid
kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde
optreden.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per ---
enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus ---------
genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden --
door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door
de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één --------
bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. ---------
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefies
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht
In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist
de voorzitter van de vergadering.--------
Het bestuur organiseert tenminste tweemaal per jaar een vergadering ten -

2.
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7.
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behoeve van de werknemers van de stichting, alsmede de vrijwilligers ----
betrokken bij de werkzaamheden van de stichting
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij ---
diens afwezigheid zal een van de andere aanwezige bestuursleden de ------
vergadering leiden.

Bestuursbevoegdheid

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten --

tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzlj --
het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie -----
zijnde bestuursleden. ----

3. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschri.jving --
worden aanvaard.

Vertegenwoordiging-
Artikel 8

l. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan ieder bestuurslid ------

afzonderlijk
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan derden, om de stichting binnen de

grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen
Einde bestuurslidmaatschap
Artikel9
Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid
a. door zijn overlijden, dan wel ontbinding,

eindigt:----
indien het een rechtspersoon ----

betreft;
b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen gehele of ten dele mocht

verliezen;-
c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); --------
d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden; --
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
Directeur-
Artikel 10-
Het bestuur heeft de bevoegdheid om een directeur te benoemen die belast is -
met het dagelijks bestuur.
Het bestuur is tevens bevoegd om de directeur te schorsen en te ontslaan. ------
Boekjaar en jaarstukken -------
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1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting

afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van --
baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, alsmede een -----
begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. Binnen zes ----
maanden na afloop van het boekjaar dienen deze jaarstukken vergezeld --
van een rapport van een register-accountant of een

accountant-adminstratieconsulent vervolgens door het bestuur te worden -

vastgesteld
Reglement
Artikel 12-
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die ------------

onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur
(nadere) regeling behoeven. -
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zljn. ---------
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te ----
heffen.

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het
bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging
Artikel 13----
l. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft instemming van -

alle leden van het bestuur in een voltallige vergadering. ----------
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot --------

statutenwij ziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden
vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de --------
woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te ------
worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten --
minste veertien dagen.
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand ----
komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te
verlijden.
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging -

en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te -----
leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden -----
handelsregister. -------

Omzetting/Oprichtin g/I)eelnemin g/Tusie

Het bestuur is bevoegd het besluit te nemen ter omzetting van de rechtsvorm -
van de stichting, het oprichten van danwel deelnemen in andere

4.

5.
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rechtspersonen, alsmede fusie met andere rechtspersonen die een gelijksoortige
doelstelling hebben. ----
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 leden 2 en3 van -
overeenkomsti ge toepassing.
Ontbinding en vereffening ------------
Artikel 15----
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen

besluit is het bepaalde in artikel 13 leden 2 en3 van toepassing.-------------
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zoyeï dit tot ------

vereffening van haar vermogen nodig is.-----------
Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het ------
bestuur.
De vereffenaars dragen er zorgvoor, dat van de ontbinding van de
stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 13 lid 5. -
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.
Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd aan één of meerdere door
de vereffenaar te bepalen rechtspersonen die een kringloopwinkel
exploiteren in de kop van Noord-Holland; bij ontbreken van dergelijke ---
rechtspersonen dient de uitkering van het overschot te geschieden op een -
door de vereffenaars te bepalen wijze zoveel mogelijk overeenkomstig het
doel van de stichting
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de -----
ontbonden stichting gedurende tienjaren berusten onder de door de -------
vereffenaars aan te wijzen persoon.

Slotbepalingen -------
Artikel 16-
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
bestuur.
Tenslotte verklaarden de comparanten : -------
1. Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd: ----------

- de voornoemde naamloze vennootschap Noorderkwartier N.V.; -----
- de voornoemde Stichting: Stichting Regiorraal Opleidingen ----------

Centrum Kop van Noord-Holland;
de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap -------------
Noord-Kennemerland. -----------

2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december -----
tweeduizend tien.

FUSIE
De comparanten verklaarden vervolgens, in hun hoedanigheden als gemeld, ter
uitvoering van voorïneld besluit tot fusie, thans over te gaan tot juridische fusie

7.
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als bedoeld in titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk V/etboek van gemelde
stichtingen waarbij:
a. de genoemde stichtingen A. en B. ophouden te bestaan; ------------
b. de stichting "Steunstichting Rataplan Beheer" het vermogen van de ---

hierboven genoemde stichtingen sub A. en B. onder algemene titel --------
verkrijgt.--

De verplichtingen met betrekking tot de jaanekening of andere financiële -----
verantwoording van de verdwijnende Stichtingen rusten na de fusie op de ----
stichting I'Steunstichting Rataplan Beheer".
voLMACHT ---------------
Van de volmacht op de comparant sub 1 blijkt uit een onderhandse akte van --
volmacht, welke aan deze akte is gehecht.--------

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
De identiteit van de bij deze akte betrokken personen is door mij, notaris
vastgesteld aan de hand van de hiervoor vermelde legitimatiebewijzen.
WAARVAN AKTE is verleden te Den Helder op de datum die in het hoofd --
van deze akte is vermeld.
De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht.
Zij hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen,
van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te --
stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, ---------
achtereenvolgens door de verschenen personen en mij, notaris.

(Volgt ondertekening)
ITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

op 17 februari 2010


